Agenda

Dijous, 26 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en qualitat de diputat al Ple ordinari
de la Diputació de Barcelona que se celebrarà a la seu de la institució (Rambla de
Catalunya, 126). En el mateix Ple també hi participarà el regidor Isaac Albert, en
qualitat de diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona.
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora de Ciutadania i
Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís; de Portaveus dels Grups Municipals i de
membres de la Corporació Local; participarà en l’acte institucional de
Commemoració en memòria de les víctimes de l’Holocaust organitzat per
l’Ajuntament de Terrassa. L’acte tindrà lloc a l’atri de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple ordinari municipal corresponent
al mes de gener, que se celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a l’acte d’inauguració del Generador d’Alta Tensió del Laboratori AMBER,
que tindrà lloc a les seves instal·lacions (ctra. N-15, km 14,5, Campus UPC
Terrassa). AMBER és un centre d’assaig en alta tensió i investigació, gestionat pel
grup de recerca MCIA de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Es va crear
l’any 2012 fruit de l’experiència en la realització de projectes de transferència
tecnològica amb la industria elèctrica i com a part de les línies estratègiques del grup
en eficiència energètica. AMBER està format per un cos científic de doctors vinculat
a la universitat, a través del grup MCIA, i un cos tècnic vinculat a la indústria a través
dels projectes de transferència tecnològica amb empreses del sector energètic.
AMBER treballa per ser un referent internacional en assajos i investigació
relacionades amb l’alta tensió en l’àmbit del sector industrial.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”.
Sessió informativa d’orientació professional on es donen a conèixer les diferents
actuacions que es duen a terme des del Servei d’Ocupació, per tal que es puguin
triar aquelles que més s’adeqüin a les situacions o interessos de les persones que
cerquen feina. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”: Espai de conversa de català inicial, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: grups de conversa en català. Nivell mitjà, a
càrrec de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de
l’associació Veu Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 10 h:
Acosta’t a la Lectura: Club de lectura fàcil: “Lectura per a tothom”, a càrrec del
Consorci Sanitari de Terrassa. Activitat que pretén fomentar la lectura, tot treballant
la comprensió dels textos amb les persones vinculades al club social que pateixen
una malaltia mental. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Club de lectura. Fil
per randa: “Ágora” de Marta Sofía. Un nou any del Club Fil per randa s’inicia amb la
lectura d’”Ágora”. Situada al segle IV i a l’Egipte sotmès a l’Imperi Romà, la trama
d’aquesta novel·la es protagonitzada per la matemàtica, filòsofa i astrònoma Hipàtia
d’Alexandria. Durant aquesta sessió es treballarà la primera meitat del llibre,
analitzant els personatges i comentant aspectes dels teixits i la indumentària d’aquell
moment històric. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de
Salmerón, 25).
A les 17.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Cicle de moda ètica i
sostenible. Presentació de la revista “Gansos Salvajes”. Un dels grans reptes del
nostre temps és el concepte de sostenibilitat, és a dir, potenciar un desenvolupament
que satisfaci les necessitats presents de tothom sense comprometre la satisfacció de
les necessitats de les futures generacions tot respectant els cicles de la natura. El
sector tèxtil no és aliè a aquest repte, al contrari, a causa de les seves dimensions i
especificitats, pot contribuir molt considerablement a la sostenibilitat del sistema. El
CDMT vol unir-se a aquesta lluita difonent coneixement per promoure la consciència
i els canvis de comportament necessaris cap a la sostenibilitat. Per aquest motiu,
s’ha programat un cicle a l’entorn del concepte de moda ètica i sostenible, entenent
com a moda el conjunt de peces d’indumentària que circulen pel món. La primera
sessió del 2017 és la presentació de “Gansos Salvajes” una revista de moda per a
dones que va molt més enllà en fer compatibles bellesa, intel·ligència i autoestima
femenina des del respecte i l’ecologia. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de
Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
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A les 18 h:
L’hora del conte: Story time: “Animals”, a càrrec de Clare Skipper. Activitat
recomanada per a infants a partir de quatre anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Nascuts Per Llegir: “Samfaina de colors”, a càrrec d’Explica’m un conte. Tindrà lloc a
la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrada: “Adolescència conflictiva: la Síndrome de
l’Emperador”, a càrrec d’Arantzazu Herrador i Maria del Mar Rey, psicòlogues i
membres de l’Asociación Raíces. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura novell: “Contes de Nadal” de Pere Calders, a
càrrec d’Andreu Vallet. Espai per millorar les habilitats lectores mitjançant textos
adaptats. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A partir de les 19 h:
Terrassa Comissariat: Exposició: “Geologies”, 3a exposició del cicle “Look Up at the
Sky”, comissariat per Pedro Torres, a l’EspaiDos de la Sala Muncunill. La tercera
entrega del cicle compta amb projectes de Salva López, Jon Cazenave, Thomas
Albdorf i Johan Rosenmunthe. “Look Up at the Sky” se centra en el fotollibre com a
format de materialització de projectes fotogràfics contemporanis. Entendre la matèria
forma part de la nostra relació significant amb la natura. Els elements components i
les seves estructures revelen els processos de formació al llarg del temps. Investigar
matèries i formes d'elements concrets, però també possibles geologies sentimentals
Tindrà lloc a l’EspaiDOS (pl. Didó, 3).
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